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ABSTRACT
A distinct elevation structure, the so called "Levice thennal spring line", enables an ascension
of a variety of mineral waters at Dudince, Slatina, Turovce, Santovka and Kalinčiakovo. The
water of "Dudince type" plays a distinct role among them. This contribution describes both the
hydrogeologic conditions, under which these mineral waters form and means how they should
be protected.
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Minerálna voda, hydrogeologická štruktúra, infiltračná, akumulačná, výverová oblasť, ochrana
minerálnych vôd.

ÚVOD
Názov "levická žriedlová línia" prvý použil v r.

1963 O. Hynie. Označil tak výraznú a dôležitú
tektonickú elevačnú štruktúru medzi Turovcami a
Levicami. Vystupujú na nej minerálne a termálne
vody v Dudinciach, Slatine, Turovciach, Santovke
a Kalinčiakove.
Zlomový systém smeru sz.-jv. vymedzuje
najvýraznejšiu a najdôležitejšiu elevačnú štruktúru
predmetného územia turovsko-Ievickú hrásť (Vass
in Melioris - Vass, 1982). Na nej vystupuje na
povrch, alebo leží v nevelkej hÍbke predtreťohorné
podložie (v Dudinciach v hÍbke 70-80 m). Priečne
je hrásť rozdelená na dva segmenty - turovský a
santovsko-Ievický. Zlomom smeru s.-j. patriacim
do zlomového pásma zázrivsko-budapeštianskeho
je hrásť priečne porušená (obr. 1).
Územie "levickej žriedlovej línie" budujú
predtreťohorné
alpínsky
zvrásnené
horiny,
treťohorné molasové sedimenty bádenu a sannatu,
ktoré ležia diskordantne a transgresívne na
predterciérnom
podloží,
ďalej
štvrtohorné
pokryvné sedimenty a travertíny (Melioris - Vass,

1982).

V širšej oblasti bol vykonaný hydrogeologický
výskum a prieskum pre stanovenie ochrany a
ochranných pásiem minerálnych vôd v Du-

dinciach, Slatine a Santovke (Melioris, et al.,

1986). V tejto i nasledujúcich prácach boli
vyčlenené minerálne vody dudinského, slatinského
a santovského typu.

ŽRIEDLOVÁ LOKALITA DUDINCE
1. HYDROGEOCHEMICKÁ
CHARAKTERISTIKA

Pre žriedlovú lokalitu je charakteristická voda tzv.
"dudinského typu". Okrem toho sa tu vyskytujú
zdroje s vodou podobnou vodám "slatinského
typu".
Osobitosť minerálnej vody "dudinského typu"
spočíva v jej zmiešanom chemickom type,
sucasnom preplynení oxidom uhličitým a
sulfánom a zvýšenom obsahu viacerých stopových
prvkov.
Pri celkovej mineralizácii 5-6 g.l-\ teplote 27-28
°C voda má pestré zastúpenie hlavných iónov. Pri
zohľadnení všetkých iónov zastúpených nad 10 CjZj
% voda je Na-Ca-/Mg/-HC03-CI -/SOJ typu (v
zátvorke sú ióny v rozmedzí 10-20 CjZj %). Obsah
voľného CO2 sa pohybuje okolo 1,4 g.l"\ extrémne
dosahuje 1,8 g.l-\ obsah H2S okolo 6 mg.l-1,
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Obr. 1: Schématická tektonická mapa okolia Levickej žriedlovej línie (Vass in Melioris - Vass, 1982)
Vysvetlivky:
l-pont a pliocén, 2-spodný sarmat, 3-báden v pelitiekom a piesčitom vývoji, 4-báden vo vulkanodetritickom vývoji, 5-mezozoikum vyšších
príkrovov (resp. chočsko-gemeridné), 6-veporidné vrch.paleozoikum - spodný trias, 7-a) zlomy zistené, b) zlomy predpokladané, c) zlomy
obmedzujúce sz.-jv. zlomové štruktúry, 8-ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 3.stupňa
Zlomové štruktúry sz.-jv. systému: l-turovská čiastková hrásť, 2-plášťovská prepadlina, 3 -semerovská prepadlina, 4-santovsko-Ievická
čiastková hrásť, 5-ľudanská poklesnutá kryha, 6-domadická poklesnutá kryha
Zlomové štruktúry sv.-jz. systému: a-kalinčiakovská čiastková hrásť, b-brhlovská poklesnutá kryha, c-borská vysoká kryha, d-santovská
poklesnutá kryha, e-demandická vysoká kryha
Fig. 1: Schematic tectonic map of the Levice thermal spring line (Vass in Melioris - Vass, 1982)
Explanations:
l-Pontian and Pliocene, 2-Lower Sarmatian, 3-Badenian in pelitie and sandy development, 4-Badenian in volcanidetritic development, 5-higher
nappe Mesozoic (Choč-Gemeric Mesozoic), 6-Veporic Late Paleozoic - Upper Triassie, 7-a) faults observed, b) faults in/erred, c) faults
delineating NW-SE fault structures, 8-protected area of natural therapeutie water sourees of the third order.
Fault struetures of NW-SE system: I-Turovee partial horst, 2-Plášťovee trench, 3-Semerovce trench, 4-Santovka-Leviee partial horst,
5-Ludany downwarped block, 6-Domadice downwarped block.
Fault struetures of NE-SW system: a-Kalinčiakovo partial horst, b-Brhlovee downwarped block, c-Bory high block, d-Santovka downwarped
block, e-Demadice high block.
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extrémne 10 mgX'. Zo stopových prvkov sú
zvýšené koncentrácie B, Br, Li, Rb, Cs, Sr, Ni, As.
Minerálna voda prakticky totožného chemického
zloženia bola navŕtaná aj sz. od Dudiniec pri
Hontianskych Moravciach (vrt M-2, osada
Mačkáš), ako aj v Santovke (vrt B-3).
Základnými
procesmi
formujúcimi
vodu
"dudinského typu" sú rozpúšťanie karbonátov,
síranov, hydrolytický rozklad silikátov, ako aj
procesy lOnovýmeny a oxidačno-redukčné
procesy. Neobjasneným zostáva zatiaľ pôvod
"slanej zložky" minerálnych vôd.
Minerálna voda "dudinského typu" sa vyznačuje z
dlhodobého hľadiska stabilitou chemického
zloženia, s výnimkou plynov, ktorých obsah je
kolísavý.

Zdroj
1836 Neoznačený
1893 Hlavný pr.
1957 Vrt S-3
1986 Vrt S-3
18.1.1995 Vrt S-3
25.1.1995 Vrt S-3

Na+
696
851

K+
22

129
1097
819 121
810 121
825 116

silno sulfanovým (H2S pod 10 mg.!"'). Podľa
nekyslých plynov je dudinská voda dusíková (N2
nad 75 %).
Komplexné zhodnotenie chemického zloženia
minerálnych vôd, jeho tvorby a hydrogeo
chemických pomerov v Dudinciach podáva práca
Hyánkovej - Meliorisa (1993).
2.

HYDROGEOLOGICKÁ ŠTRUKTÚRA

Výsledky prieskumných a výskumných prác
naznačujú, že za infiltračnú oblasť minerálnych
vôd
mozeme
považovať
juzne
svahy
stredoslovenských neovulkanitov a ich podhorie
(nie je vylúčený ani podiel jz. časti Javoria), kde
komplex vulkanických a sedimentárnych hornín,
najmä štrky bazálneho bádenského súvrstvia

22
2
ca + Mg + Cl- SO
HCO 3
4
627
498
459
491
498
521

l

182
133
137
131
135
117

404 568
564 559
597 567
539 522
567 510
567 475

1614
2965
3216
2972
2953
2959

Analyzoval
B.Wehrle
B.Lengyel
IGHP,Žilina
IGHP,Žilina
INGEO a.s.,Žilina
INGEO a.s.,Žilina

Tab. l

Konštantné
zastúpenie
jednotlivých iónov
dokumentujú výsledky chemických analýz od
r. 1836:
Na rozdiel od vrtu S-3 vrty S-4 a S-5 pôvodne
tiež s vodou "dudinského typu" nevykazujú
stabilitu
fyzikálnochemického
zloženia.
Najväčšie zmeny zaznamenala kvalita vody vo
vrte V-l.
Charakteristické
pre
minerálnu
vodu
"dudinského typu" je súčasné preplynenie oxidom
uhličitým a sulfanom, čo je jav veľmi zriedkavý.
Hodnoty voľného oxidu uhličitého vykazujú veľké
výkyvy s maximom 1,8 g.1" CO2 (v r. 1983-84).
Kolísavé sú tiež obsahy sulfanu, najvyššie hodnoty
sa pohybovali okolo 10 mg.1'1 (v r. 1964-65),
jednorázovo bolo namerané až 13,5 mg.!"' H2S.
V celkovom obsahu plynov vyše 90 % tvorí
oxid uhličitý. Z hľadiska kyslých plynov patrí voda
k silne uhličitým (C02 nad 1 g.1") a k stredne až

vytvárajú priaznivé podmienky pre infiltráciu a
transport minerálnych vôd.
Výrazný je podiel karbonátov na tvorbe
chemického zloženia vôd "dudinského typu".
Karbonáty mezozoika priamo v Dudinciach
v podloží neogénu neboli preukázané, ale v širšom
okolí sa vyskytujú a zlomová tektonika
zabezpečuje hydraulické prepojenie podzemných
vôd s podzemnými vodami mladších komplexov.
Dôkazom je vrt M-2 pri Hontianskych
Moravciach, ktorý zachytil minerálnu vodu
"dudinského typu" priamo v karbonátoch
mezozoika. Podiel karbonátov na tvorbe
chemického zloženia podporujú aj výsledky
termodynamických analýz, rozsiahle sedimenty
travertínov i veľmi velká výdatnosť (vrt S-3).
Nepoznáme zatiaľ jednoznačnú odpoveď na
otázku, ktoré horniny sú transportným médiom pre
minerálne vody "dudinského typu". Môžu to byť
77

PODZEMNÁ VODA
karbonátové horniny mezozoika, ale aj komplex
vulkanoklastických, resp. sedimentárnych hornín
Krupinskej planiny, ktorý umožňuje transport
značného množstva vody. K sýteniu vôd oxidom
uhličitým dochádza až vo výverovej oblasti, ktorá
je tektonicky intenzívne porušená a segmentovaná.
Na základe získaných poznatkov môžeme
konštatovať, že hrásť permských hornín na lokalite
Dudince, preukázaná geofyzikálnymi prácami a
potvrdená hydrogeologickými vrtmi, neumožňuje
prúdenie podzemnej vody do výverovej štruktúry
v Dudinciach od juhu. Priepustnosť permských
hornín neumožňuje tak velkú akumuláciu a dotáciu
vody, aká je zistená v Dudinciach. Aj odlišný
charakter minerálnych vôd vo vrtoch M-1 a M-5
v Hokovciach a v Slatine naznačuje, že táto hrásť
má bariérový účinok a spôsobuje velkú
koncentráciu a možnosť odberu termálnej
minerálnej vody v Dudinciach (vrt S-3).
Bariéra však nie je úplne nepriepustná. Svojou
rozpukanosťou a tektonickou porušenosťou
umožňuje prestup určitého malého množstva vody
smerom na juh, kde sa vytvára akumulácia
studenej minerálnej vody (vrty S-6, M-1, M-5).
Dokumentuje to skutočnosť, že voda z vrtu S-6 v
niektorých obdobiach zapáchala po sírovodíku a
analyticky v nej bolo zistené až 1,24 mg.!"1 H2S
(Melioris et al., 1986), podobne výskyt H2S vo
vrte M-l.
Ako vidíme z obr. Č. 2 v súčasnosti sú vody
odoberané z výstupnej časti výverovej oblasti.
Vrty sú situované v stúpajúcich neogénnych
kryhách, ktoré obmedzujú hrásť budovanú
permskými horninami. Horniny umoznuJuce
transport vody sa ponárajú smerom na sv. do
väčších hÍbok (200 - 300 m v oblasti j. od Terian)
a v území medzi Teranmi a Hontianskymi Tesármi
viac ako 500 m. Optimálnejšie pomery pre odber
vody najmä z hľadiska teploty sú v hlbších častiach
depresie (akumulačnej oblasti). Predpokladáme, že
vody zachytené vo výstupnej vetve výverovej
oblasti sú ochladené na existujúcu teplotu (270 C).
Pri tomto konštatovaní sa opierame o výsledky
teplotných meraní na vrtoch GK-l, GK-4 a GK-IO
(Franko, 1992), ako aj o výsledky vrtu M-2,
z ktorého voda mala teplotu 34 �C. V prípade
navŕtania transportných ciest minerálnej vody
v hlbšej časti štruktúry by však pravdepodobne
došlo k narušeniu existujúcej exploatácie - hlavne
poklesnutím výtlačných výšok vo vrtoch.
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Polozakrytá výverová oblasť v Dudinciach má
komplikovanú
a
nie
celkom
objasnenú
geologicko-tektonickú a hydrogeologíckú stavbu.
Doterajšie prieskumné práce ukázali, že vo
výverovej
oblasti
preberajú
transportno
akumulačnú úlohu minerálnych vôd bazálne
kremencové štrky bádenu. Podložie terciéru bolo
vrtnými prácami zistené v hÍbke 56-103 m. Po
ukončení sedimentačného cyklu spodného sarmatu
v miocéne až kvartéri dochádza k pohybom pozdÍž
zlomových systémov smeru sz. - jv., ktoré majú
staršie založenie (Vass et al., 1979). Tieto pohyby
podmienili vznik štruktúr, ktoré sa podieľajú aj na
morfológii terénu (Gestenec) a ovplyvňujú polohu
a mocnosť sedimentov terciéru v jednotlivých
tektonických kryhách. Príslušné poklesové zlomy
so zlomami priečnej tektoniky predstavujú vo
výverovej oblasti pramenné línie. Travertínové
kopy a rozloha travertínov indikujú prirodzené
výstupové cesty minerálnej vody. Tektonícké
pohyby, ktoré prebiehajú od miocénu do recentu
ovplyvňujú'
charakter
hydrogeologický
jednotlivých zlomov (ich uzatváranie, či
rozotváranie), čo má za následok sťahovanie sa
prirodzených výverov zo západného a južného
úpätia Gestenca do ich poslednej polohy, až po
úplné zaniknutie prameňov pri ceste na Hontianske
Moravce, kde sú zachované najstaršie travertíny z
obdobia pliocénu až pliocén - pleistocénu - veku
cca 1,9 mil. r. (Franko, 1992). Ide o smer tzv,
Nadošanského zlomu, ktorý vymedzuje turovskú
čiastkovú hrásť.
Rozdielna hÍbka navŕtania kremencových
štrkov na malom priestore, rozdielne hodnoty
výdatnosti jednotlivých vrtov (tab. Č. 2) ukazujú,
že neogénne sedimenty sú zlomami výrazne
segmentované, ale aj to, že hydrogeologický
charakter zlomov z hľadiska priepustnosti je veľmi
rozdielny. Doterajšie technické práce, ich výsledky
poukazujú skôr na to, že dislokácie sú čiastočne
priepustné, resp. nepriepustné.
Osobitné postavenie vo výverovej oblasti má vrt
V-l (situovaný vo východnej časti), ktorý je
indikátorom zmien hydraulických pomerov vo
výverovej oblasti.
Analýza prieskumných technických prác a
dosiahnutých výsledkov vo výverovej oblasti však
pripúšťa aj inú interpretáciu reálneho stavu. Len
vrtom S-3 bola získaná veľmi velká výdatnosť (tab.
Č. 2), ktorá bola regulovaná na 17 I.s-l. Nielen tzv.
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Obr. 2: Schématický profil výverovej oblasti minerálnych vôd v Dudinciach (Melioris L.)
Vysvetlivky:
l-eluviálno-deluviálne sedimenty, 2-fluviálne sedimenty, 3-travertíny, 4-epiklastické vulkanické horniny - tufitické pieskovce - slabá
medzizrnovo-puklinová priepustnosť, 5-spodný stredný báden - plášťovské vrstvy - tufitické a epiklastické vulkanické í/ovce málo priepustné až
nepriepustné, 6-kremencové štrky a piesky s dobrou priepustnosťou (kf= 2,975.1(}6 - 8,1616.1(}6 m.s-l), 7-perm - pestré bridlice a arkózy, 8-smer
prítoku minerálnej vody do v}'Verovej oblasti
Fig. 2: Schematic section trough exsurgence area of Dudince mineral waters (Melioris L.)
Explanations :

l-eluvial-deluvial sediments, 2-fluvial sediments, travenines, 4-epiclastic volcanic rocks - tufitic sandstones - weak intergranular-fissure
permeability, 5-Lower Middle Badenian Plášfovce beds - tufitic and epiclastic volcanic claystones, weakly permeable to impermeable,
6-quartzitic gravels and sands with good permeability (kr 2, 975.1(}6 - 8,1616.1(}6 m.s·l), 7-Permian - variegated shales and arcoses, 8-direction
of mineral water inflow into the exsurgence area.
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Č.

Vrt

Rok
vŕtania

V-l
S-3
S-4
S-5
S-6

1953
1954
1955
1955
1956

Híbka
vrtu
v m

103
60,65
71,23
65,37
12

S-5/A 1986/87 70

HVD-1 1989

85,0

HVD-2 1989/90 80

M-1

1979/80 321

M-5

1982/83 220

Q
l .5-1

Híbkový interval
(prítok vody) v m
57,0
53,5-60,6
53,7-60,9
57,0
10

15,0
70-80 (poé.Q)
2,6
9,0
0,3

T

°c

Typ vody

Poznámka

17,5
28,1
28,0
28,5
11,0

Na-jMg/-CI-HC03
Na-Ca-Mg-HC03-Cl/S04/
Ca-Na-jMg/-HC03-/S04/
Na-HC03-Cl
ca-Na-/Mg/-HC03-/S04/

Nevyužívaný
Využívaný
Zlikvidovaný
zlikvidovaný
Zlikvidovaný

Na-Ca-/Mg/-HC03-/Cl/

Náhradný zdroj

15-35
39-65

1,9
2,6

15,0
22,0

8-45
45-63
0-80

0,32
5,00
2,00

30,0 Na-ca-jMg/-HC03-Cl/S04/ Náhradný zdroj
30,0
29-31

8-47
45-63
0-75

0,10
19,0
2,0
20,5
3,3 (erupcia) 25,0

Na-ca-jMg/-HC03-Cl-/S04/ Nevyužívaný

0,07
1,0
1,0

10,3
11,3
16,2

Na-ca-Mg-�co3-cl

2,2
2,5

12,4
13,0

Na-ca-jMg/-HC03-Cl-/S04/ Nevyužívaný

50-100
150-186
300-321
50-150
150-202

Nevyužívaný

Tab.2: Základné údaje o vrtoch v oblasti Dudiniec

odľahčovací vrt S-4, ktorý navrhol O. Hynie, ale
ani neskôr realizované vrty už takúto výdatnosť
nedosiahli. Minerálna voda "dudinského typu" (vrt
S-3) sa vyznačuje z dlhodobého hľadiska stabilitou
chemického zloženia, na rozdiel od ostatných
zdrojov. Realizácia nových vrtov v 80 rokoch
nepreukázala vplyv na vrt S-3. Možno vyvodiť
záver, že vrt S-3 (max. Q
80 I.s-l) navŕtal
predstavuje
tektonickú
ktorá
poruchu,
privilegovanú výstupovú cestu minerálnej vody.
Tento názor podporujú aj výsledky M. Obernauera
(1985), ktorý konštatuje, že vrt S-3 "situačne" leží
v teplotnom maxime a tým selektívne vo
výstupovej ceste termálnej vody.
=

3.

OCHRANA MINERÁLNYCH VÔD

Výverová oblasť minerálnej vody "dudinského
typu" leží na okraji holocénnej nivy potoka
Štiavnica, medzi potokom a severným svahom

80

kóty Gestenec. Vyznačená je o.i. rozsiahlou
súvislou polohou travertínov.
Voda "dudinského typu" je zachytená vrtmi
v akumulácií bazálnych bádenských štrkov (obr. č.
2). V ich nadloží sú sedimentárne horniny
vulkanodetritického komplexu bádenského veku,
ktoré vytvárajú v určitej vzdialenosti od výverovej
oblasti takmer nepriepustné nadložie. Vo
výverovej oblasti i v jej blízkom okolí sú však
z minulosti známe prípady prieniku CO2 do
domových studní, podobne v potoku Štiavnici
existujú miesta úniku voľ. CO2•
Aureola minerálnej vody zistená v širšom okolí
v náplavoch Štiavnice znamenala v minulosti
určitý ochranný prvok, pretože pretlak minerálnej
vody zamedzoval prípadný prítok znečisťujúcich
látok do žriedlovej štruktúry. Pokles tlaku
naznacuje určité nebezpečie, ktoré plynie
z nadmerného exploatovania minerálnej vody a
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tým aj ďalšieho znižovania tlaku v širšom okolí
exploatačných vrtov.
Pre zásobovanie pitnou vodou sa v Dudinciach
i širšej oblasti využívajú podzemn� vody územia
medzi H. Tesármi a Dudincami. Odbery
podzemných vôd z vulkanoklastického komplexu
s. od Dudiniec nie je možné zvyšovať. Znižovanie
hydraulického tlaku v nadloží transportných ciest
minerálnej vody ovplyvní postupné pretekanie
minerálnych vôd do nadložných súvrství.
Pre zabezpečenie ochrany výverovej oblasti
z južnej strany sú rozhodujúce poznatky
o hydrogeologickom charaktere turovskej hráste
(vrty M-l a M-5) a o asymetrickom priebehu tejto
hráste pod povrchom Gestenca, na základe ktorých
bolo upravené južné ohraničenie ochranného
pásma l. stupňa.
Vlastná, tzv. vnútorná, ochrana minerálnej
vody je realizovaná priamo na odberných
objektoch. Vek odberných objektov (tab. č. 2), ich
technický stav, trvale poklesávajúca výdatnosť vrtu
S-3 si vyžiadali vo výverovej oblasti rad
technických opatrení. Naviac boli opodstatnené
požiadavky, aby pre kúpele boli zabezpečené
náhradné zdroje minerálnej vody: V r. 1994-95
bola realizovaná rekonštrukcia vrtu S-3. Kvalita
vody, jej charakter, ako aj režimová stabilita vody
"dudinského typu" boli zachované. Bolo
odporučené dočasné odberové množstvo vody
z vrtu v rozsahu 8-9 I.s'l. Pre určenie trvalého
odberového množstva je žiadúce urýchlene
realizovať dlhodobú poloprevádzkovú čerpaciu
skúšku. Ďalej bolo navrhnuté, aby vrty S-5/A a
HVD-l s úhrnnou výdatnosťou 6,2 I.s'l slúžili ako
náhradné zdroje minerálnej vody pre kúpele
Dudince (Melioris, 1995).
Dosiahnuté výsledky umožnili vyčleniť
ochranné pásma pre kúpele Dudince:
- Ochranné pásmo l. stupňa pokrýva výverovú
oblasť minerálnej vody (obr. č. 3). Zaberá
väčšiu časť územia travertínov, ako aj časť
územia, kde v minulosti boli zistené obsahy
voľ. CO2 v domových studniach. Smerom na sv.
narastá mocnosť vulkanodetritického komplexu
bádenu, ktoré vytvára nepriepustné nadložie
zvodnenému komplexu a ochranné pásmo bolo
ohraničené
miestnou
komunikáciou
zo
železničnej stanice na štátnu cestu Šahy Zvolen.

l

- Ochranné pásmo 2. stupňa zabezpečuje ochranu
minerálnych vôd v južnej časti akumulačnej
oblasti, resp. v akumulačno-transportnej
oblasti. Jeho s., resp. sv. obmedzenie je
vysunuté k jz. časti obce Terany, kde súvrstvia
nepriepustného nadložia už dosahujú mocnosť
200-300 m (obr. č. 2).
- Ochranné pásmo 3. stupňa je spoločné pre
všetky žriedelné lokality "levickej žriedlovej
línie" (obr. č. 1). Zahŕňa najjužnejšiu časť
infiltračnej oblasti.

ŽRIEDLOVÁ LOKALITA SLATINA
1.

HYDROGEOCHEMICKÁ
CHARAKTERISTIKA

Pre plniarenské účely sú v Slatine využívané
vody "slatinského typu".
Všetky doteraz navŕtané vody v Slatine sú
Na-Ca-/Mg/-ijC03-CI-/SOJ typu (v zátvorke sú
uvedené ióny v rozmedzí 10 - 20 CjZj %). Hodnota
celkovej mineralizácie sa pohybuje od 2,9 do 7,0
g.ľl podľa hÍbky zachytenia vody, podobne ako jej
teploty od 14,0 do 20,0 0c. Rovnako kolísavý bol
obsah voľ. CO2 od 0,8 do 2,3 g.ľl. Na vrtoch BB-l
a BB-2 bola sporadicky preukázaná prítomnosť
H2S (max. 0,2 mg.1'I).
Charakteristické pre vodu "slatinského typu" je
nestabilný režim. Dlhodobé sledovanie režimu
neprinieslo
uspokojivé
výsledky.
Hladina
minerálnej vody vo vrtoch cyklicky kolísala,
nebola však preukázaná žiadna závislosť, či činiteľ,
ktorý by režim ovplyvňoval. Bolo ale zistené
takmer trvalé prekračovanie odporučený(fh
odberných množstiev z vrtov (od r. 1980), čím
postupne dochádzalo k deštrukcii režimu vody a
zmenám jej chemizmu.
Postupne boli využívané stále hlbšie vrty. prvý
bol vrt S-7 (hlboký 15,2 m, M - 3,5 g.ľl, voľ. CO2 2,3 g.ľl) z r. 1957. V r. 1965 a 66 zvýšené odberné
množstvá vyvolali zvýšenie celkovej mineralizácie
na 5, 4 g.1'I. Vody s vyššou celkovou
mineralizáciou boli zachytené v r. 1984 vrtmi
BB-3 (hÍbka 138 m, M - 7,0 g.1'I) a BB-4 (hÍbka
183 m, M - 6,7 g.1'I). Chemickým zložením, najmä
obsahom slanej zložky sa voda z vrtu BB-3 najviac
priblížila vode z vrtu ŠV-8 v D. Semerovciach.
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Obr. 3: Ochranné pásma Dudince + Slatina (Melioris L.)
Vysvetlivky:
1-eluviálno-deluviálne sedimenty - spraše a sprašové hliny (holocén - pleistocén). nízko až nepriepustné. 2-fluviálne sedimenty - ílovité a piesčité
hliny a piesky (pleistocén a holocén) malé mocnosti náplavov potokov (do 15 m) - zahlinené, nízko priepustné, 3-travertíny (kvartér a neogén) výskyt travertínov upozorňuje na súčasné, alebo staré opustené prameniská obyčajných alebo minerálnych vôd, 4-epiklastické vulkanické horniny
- tufitické pieskovce, nízka medzizrnovo-puklinová priepustnosť, S-spodný - stredný báden - plášťovské vrstvy - tufitické a epiklastické vulkanické
ílovce nízko priepustné až nepriepustné, 6-perm - pestré bridlice a arkózy, 7-tektonické línie predpokladané, alebo potvrdené len jedným
dôkazom, 8-hranice geologických celkov, 9-ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 1.stupňa, lO-ochranné pásmo prírodných liečivých
zdrojov 2.stupňa, ll-povrchové toky, 12-vrt s minerálnou vodou slatinského typu, 13-vrt s minerálnou vodou dudinského typu, 14-vrt zlikvidovaný
Fig. 3: Protection areas Dudince + Slatina (Melioris L.)
Explanations:
1-eluvial-deluvial sediments - loess and loessy loams (Holocene - Pleistocene), low- to impermeable, 2-fluvial sediments - clayey and sandy loams
and sands (Pleistocene and Holocene) small thicknesses of creek alluviums (up to 15 m) loamy, low permeable, 3-travertines (Quaternary and
Neogene) - occurrence of travertines indicates recent, or old abandoned springs of natural, or mineral waters, 4-epiclastic volcanic rocks - tufitic
sandstones, low intergranular-fissure permeability, S-Lower - MúJdle Badenian - Plašťovce beds - tufitic and epiclastic volcanic claystones, low
permeable to impermeable, 6-Permian - variegated shales and arcoses, 7-textonic lines inferred, or observed (one evidence only), 8-boundaries
of geologic wholes, 9-protected areas of natural therapeutic sources of the 1st order, lO-protected areas ofnatural therapeutic sources of the 2nd
order, 11-surficial courses, 12-well with mineral water ofSlatina type, 13-well with mineral water ofDudince type, 14-liquidated well.
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Typ vody sa však aj pri zmenách kvality okrem
ojedinelých prípadov nemení.
Celkove vidieť, že kvalita vôd je ovplyvňovaná
hÍbkou odberu a režimom. S hÍbkou vzrastá
"slaný" charakter a celková mineralizácia. Režim
odberu ovplyvňuje pomery miešania "slaných" vôd
s "neslanými". Zmena režimu odberu v niektorých
objektoch má za následok zvyšovanie celkovej
mineralizácie, v iných naopak jej pokles a pokles
obsahu voť. CO2•
V domových studniach a v iných objektoch v
okolí zdrojov minerálnej vody neboli zistené vody
so zvýšenou celkovou mineralizáciou, alebo
zvýšeným preplynením oxidom uhličitým.
K vodám slatinského typu zaraďujeme aj
minerálne vody zo vzdialenejších vrtov M-l a M-5
pri Hokovciach, minerálne vody v Horných
Turovciach a vodu z vrtu S-6 v Dudinciach.
2.

HYDROGEOLOGiCKÁ ŠTRUKTÚRA

a) Vrty M-l a M-5 situované sv. od Hokoviec boli
realizované pre zistenie geologic:kých pomerov,
resp. pre ťažbu minerálnej vody. Hodnotenie
hydraulických vlastností hornín permu ukázalo,
že tieto sú litologicky nejednotné, slabo a
nerovnomerne zvodnené, priepustnosť má
puklinový charakter. Prítoky boli najmä z
hornín arkózového charakteru, bridlíc a
Hodnotu
pravdepodobne
zlepencov.
prietočnosti T
2,12.10.4 m2.s'l vo vrte M-5
povazuJeme za reprezentatívnu pre celý
komplex permu v turovskej hrásti. Modelové
riešenie ukázalo, že uvedená hodnota T je
správna, prípadne je málo nižšia, ako aj to, že
hodnota k" < 1,10'9 m.s·1 (ide teda o prúdenie bez
vertikálnej zložky doplňované mimo oblasť
vrtov M-l a M-5). Chemické zloženie vody je
blízke vode "slatinského typu". Zistené
skutočnosti sú významné pre ochranu
minerálnych vôd a vytýčenie ochranných
pásiem.
b) Na základe vykonaných prác a získaných
výsledkov nemôžeme úplne uzavrieť otázku
minerálnych
vôd
infiltračnej
oblasti
"slatinského
typu".
Možnosť
prestupu
minerálnych vôd dudinského typu zo severu
cez turovskú hrásť bola už diskutovaná. Ak
uvážime ďalšie skutočnosti nemožno vylúčiť
prítok minerálnych vôd tohoto typu zo
sedimentárnych hornín Podunajskej panve.
=

Indikujú to výsledky vrtu ŠV-8, ako aj vrty
M-1 a M-5. Takúto možnosť naznačujú aj
hydrostatické hladiny vo vrtoch ŠV-8 (148,72
m n.m.) a M-l (134,74 m n.m.) aj keď nie sú z
rovnakého obdobia.
c) Akumulačnú
oblasť
minerálnej
vody
"slatinského typu" predstavujú tektonicky
porušené kremence spodného triasu (vo vrte
S-7 v hÍbke 7,5 - 8,3 m, BB-l v 33,8 m, BB-3 v
hÍbke 133-150 m) a horniny permu, ako aj
bádenské zlepence. Nadložné tufity, íly a
tufitické pieskovce bádenu sú vo výverovej
oblasti prekryté hlinitými štrkarni a hlinami
kvartéru. Infiltrovaná voda je akumulovaná v
týchto kvartérnych sedimentoch a v pieskových
polohách bádenských tufitov.
d) Tektonické zlomy, ich netesnosť, malé
mocnosti pelitov bádenu umožnili výstup
vyššie mineralizovaných vôd na povrch, kde
vznikli polohy travertínov.
3.

OCHRAN'A MINERÁLNYCH VÔD

Naše i staršie výsledky iných autorov
(Bondarenková, 1980, 1984) naznačujú, že voda
"slatinského typu" je výsledkom rmesania
obyčajnej vody kvartérnych sedimentov a vôd s
vyššou mineralizáciou podložného komplexu.
Tento proces miešania je však veťmi citlivý na
zmeny tlakových pomerov a kapacitné možnosti
štruktúry
pre
dotáciu
obyčajnej
vody.
Nedodržaním podmienok stanovených pre odber
dochádza k deštrukcii chemizmu minerálnej vody.
Pretože
permské
horniny
vychádzajú
v odkryvoch na povrch v oblasti Slatiny a Horných
Turoviec, nevylučujeme, že časť minerálnej vody
má pôvod priamo v týchto horninách. Vzhfadom
na hydrogeologický charakter hornín permu a jeho
tektonickú pOZ1ClU, predpokladáme pomalé
dopÍňanie zásob, čo priamo determinuje odber
minerálnej vody zo slatinskej štruktúry.
Dlhodobé skúsenosti ukazujú, že kapacita
žriedlovej štruktúry Slatina je okolo 1,5 I.s'l.
Vnútorná ochrana zdrojov - odporučené odberné
množstvá však neboli dodržiavané. Súhrnné
čerpané množstvo vody dosahovalo 4 I.s·l, v
niektorých dňoch až 6 I.s·l, pričom rozdiely medzi
min. a max. čerpaného množstva boli až
dvojnásobné, Napriek tomu, že rad riešiteľov
(Dvofák 1. a Konopáč J., Bondarenková Z.,
Malatinský K., Klago M.) konštatoval, že
83
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prekročenie odporučených odberných množstiev
má negatívne dôsledky na štruktúru a vedie k
postupnej deštrukcii. Rovnomerný odber na úrovni
pod 1,5 I.S'1 z celej štruktúry považujeme za jediný
spôsob ako zosúladiť záujmy ekonomiky a
prírodného prostredia. Je potrebné zabezpečiť
kontinuálne meranie výdatnosti zdrojov a účinnú
kontrolu ich exploatácie.
Vonkajšie činitele, ktoré by negatívne
ovplyňovali režim a kvalitu minerálnej vody
neboli zistené.
Závery hydrogeologických prác umožnili
stanoviť ochranné pásma pre prírodné minerálne
vody stolové v Slatine (obc č.3):
- Ochranné pásmo 1. stupňa zabezpečuje ochranu
výverovej oblasti.
Ochranné pásmo 2. stupňa zahŕňa celú oblasť
výskytu najvyššej kryhy, ktorá ako ukázali
výsledky vrtov M-1 a M-5 je sýtená minerálnou
vodou blízkou vode "slatinského typu".
Dôležité sú hlavne obsahy voľ. CO2, ktorého
dotácia po poruchových líniách a výskyt sú
chránené na celom území. Severná hranica bola
vysunutá až k j. svahom Gestenca (obr. č. 3).
Ochranné pásmo 3. stupňa (obc č. 1) je
spoločné pre minerálne vody celej levickej
žriedlovej línie.

ŽRIEDLOVÁ LOKALITA SANTOVKA
1.

HYDROGEOCHEMICKÁ
CHARAKTERISTIKA

Na lokalite je pre plniarenské účely využívaná
voda "santovského typu".
Charakteristická voda tohoto typu je čerpaná
z vrtu B-6. Hodnota celkovej mineralizácie vody je
3,7 gJ'1, teplota 14,0 °C, obsah voľ. CO2 cca 2,4
g.l"l. Voda je Ca-Na-fMg/-HC03-fClf-fSOJ typu
(v zátvorke sú ióny v hraniciach 10 - 20 c;z; %).
Hydrogeochemický aj hydrogeologický režim
minerálnych vôd vo výverovej oblasti je
nestabilný, ovplyvňovaný ako prírodnými, tak aj
antropogénnymi faktormi.
Hodnoty obsahu voľ. CO2 na jednotlivých
zdrojoch kolíšu od 1,4 do 2,5 gJ.1• Obsahy plynov
sú režimove nestabilné. Vody väčšiny vrtov majú
obsah voľ. CO2 vyšší ako 99 %. Hodnoty K HefAr
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naznačujú, že vrt B-6 je situovaný na rozhraní
zóny intenzívnej a obmedzenej výmeny.
Zhodnotenie chemického zloženia a podmienky
vzniku minerálnej vody y Santovke sú popísané
v prácach Meliorisa (1981) a Meliorísa - Trnovca
(1992).
Stabilita režimu bola narušená v r. 1957 kedy
bol odvŕtaný vrt B-3 (H 68,7 m, Q 50 l.S'I).
Tento v hÍbke 50,0 - 68,7 zastihol litotamniový
piesčito-ílovitý vápenec (v hÍbke 64 - 65 m
tektonicky silne podrvený a v hÍbke 65,6 - 66,48 m
bola zastihnutá kaverna). Vrt zachytil vodu
"dudinského
typu".
Napríek
postupnému
znižovaniu výdatnosti vrtu B-3 až na hodnotu 9-10
I.S'1 došlo k deštrukcii studenej kyselky využívanej
pre plniareň, zachytenej kopanou studňou. Naviac
výdatnosť kopanej studne (h 18 m) bola od r.
1956 trvale prečerpávaná (Orvan, 1969).
Nestabilný režim a nedostatok vody vyvolali
následne rozsiahle prieskumné práce, cieľom
ktorých bolo zabezpečiť vhodný zdroj minerálnej
vody pre plniáreň. Celkove tu bolo odvŕtaných 21
vrtov, ktoré zachytili minerálnu vodu rôzneho
chemického zloženia a rôznej výdatnosti (Melioris
et al., 1986). Ani jeden vrt vo výverovej oblasti
však nedosiahol predterciérne podložie, čo
spôsobuje
problémy
pri
hydrogeologickej
interpretácii
výverovej
oblasti
a
tvorby
minerálnych vôd v hydrogeologickej štruktúre.
=

=

2.

HYDROGEOLOGICKÁ ŠTRUKTÚRA

Podrobný hydrogeologický výskum a prieskum
lokality a vyhodnotenie už vykonaných
technických prác priniesli zaujímavé výsledky.
Vyhodnotenie čerpacich skúšok na vrte B-6
ukázalo, že vrt leží v štruktúre napájanej zo
spodných častí a prítokom z vrchnejšej
priepustnejšej časti (do hÍbky cca 25 m). Parameter
pretekania B
0,2 ukazuje, že ide o štruktúru
s velkým rozsahom a dynamickým prietokom vo
vrchnej časti (koeficient storativity S
O, 178).
Hodnoty koeficientu prietočnosti v rôznych
hÍbkach filtra sa pohybovali od 1,46.10.4 do
2
1,1.10.5 m s'l. V hÍbke pod 42 m bola zachytená
silne zvodnená vápencovo-dolomitická poloha
2
s hodnotou T
1, 1.10.3 m s·1 a koeficientom
2
pretekania B 6,8.10. •
Vyhodnotenie stúpacej skúšky na vrte B-3
preukázalo, že vápence maJu koeficient
2
prietočnosti T
1,06.10'3 m s'l, čo predstavuje
=

=

=

=

=
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hodnotu 1-3-krát vyššiu ako u nadložných
sedimentov spodného sarmatu.
Vyhodnotenie čerpacích skúšok na všetkých
vrtoch žriedlovej štruktúry a stúpacej skúšky na
vrte B-3 preukázalo hydraulickú spojitosť a tzv.
pretekanie minerálnej vody z hlbších horizontov
spôsobené
postupným
zmzovaním
tlaku
v sedimentoch spodného sarmatu.
Ve1kú pozornosť sme venovali zisteniu schémy
prúdenia vôd do záchytných zariadení, aby sa
určila infiltračná oblasť obyčajných vôd tvoriacich
jednu zložku pri tvorbe minerálnej vody a aby sa
určil prítok preplynených vôd s vyssou
mineralizáciou z hlbších horizontov, ktoré tvoria
druhú zložku.
Pričinou zmien chemického zloženia vody typu
Santovka, prípadne príčinou vzniku vôd rôzneho
obsahu rozpustených pevných látok sú rôzne
pomery zastúpenia oboch druhov vôd a premenlivé
chemické zloženíe plytkých vôd typu Ca-HC03
zrážkového pôvodu. Pomery pri tvorbe konečného
chemického zloženia sú naviac komplikované tým,
že miešaníe prebieha čiastočne v prírodných
podmienkach a čiastočne priamo vo vrte. Pomer
miešania hlbinnej a plytkej vody bol vypočítaný na
základe teplôt, obsahu CO2, chloridov a ďalších
zložiek okrem alkalických zemín (Melioris, 1981).
Pre výpočet bolo použité chemické zloženie vody
z vrtu B-3 a voda z hÍbky 22,4 - 24,8 m vo vrte
B-6 (Ca-HC03 typu).
Výsledky ukázali, že preplynená voda s velkou
väčšinou CO2 priteká zo spodnejšej zvodnenej
vrstvy zachytenej vrtom B-3. Táto voda sa mieša s
vodou infiltrujúcou zo zrážok v pomere od 1:0,8
až l :3, čo závisí od konkrétneho chemického
zloženia vôd, ktoré sa miešajú. Rozdiely vo
vypočítaných pomeroch zastúpenia oboch vôd pri
miešaní na základe teploty a CO2 a na základe
obsahu solí nevieme zatiaľ dostatočne vysvetliť.
Vyššie uvedené skutočnosti nám dovoľujú
konštatovať, že zvodnené prostredie žriedlovej
lokality Santovka je charakterizované (podľa
priebehu čerpacích a stúpacích skúšok) ako
prostredie s voľnou hladinou a existenciou prítoku
vyvolaného infiltráciou zrážok s vrstevným
pretekaním z priepustnejšieho podložia. Napriek
niektorým nedoriešeným otázkam aj výsledky
bilančného hydrogeochemického riešenia ukazujú,
že v žriedlovej štruktúre sa minerálne vody
hlbinného pôvodu miešajú s vodami zrážkového
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pôvodu. Rôzne pomery zastúpenia oboch druhov
vôd a premenlivé zloženie plytkých vôd
zrážkového pôvodu sú príčinou vzniku vôd
s rôznym obsahom rozpustených pevných látok.
Minerálna voda je využívaná neúplným vrtom,
čím je miešanie vôd hlbinného pôvodu s vyššou
celkovou mineralizáciou s plytkými obyčajnými
vodami ešte zložitejšie (obr. č. 4).
Získané výsledky umožňujú vysloviť názor, že
infiltračnú oblasť minerálnych vôd v Santovke
predstavujú ako u vody "dudinského typu" severné
svahy stredoslovenských neovulkanitov a ich
podhorie, pričom nie je vylúčený ani podiel z jz.
časti Javoria. Prítok minerálnej vody hlbokého
obehu s hodnotou celkovej mineralizácie okolo
6 g.1-1 (vrty B-3 a B-13) predpokladáme teda od sv.
Vrt M-2 v Hontianskych Moravciach - Mačkáši
však poukazuje na odlišnejšie prístupové cesty ako
v Dudinciach. Transportným prostredím sú v
pravdepodobne
prevažnej
územia
časti
mezozoické súvrstvia zistené vrtom M-2, ktorých
výskyt predpokladáme v celej domadickej kryhe v
podloží mladších súvrství. Územie domadickej
kryhy potom považujeme za akumulačnú oblasť
jednej zo zložiek minerálnej vody "santovského
typu". Dôležitým prvkom je zlomové pásmo
potoka Búr, ktoré pravdepodobne spomaľuje
pohyb podzemných vôd prúdiacich od sv.
Predpokladáme, že poruchové pásmo umožňuje aj
prínos "slanej" vody od juhu z panvy, o čom
svedčí voda z vrtu B-13, ktorý bol odvŕtaný
v centrálnej zóne poruchového pásma. Na druhej
strane toto zlomové pásmo nezabraňuje prestupu
stredno mineralizovaných vôd do horninového
prostredia západne od potoka Búr, o čom svedčí
vrt B-lO. Možnosť získania minerálnej vody
"santovského typu" potom záleží od lokálnej,
pomerne rýchlo sa meniacej litológie plytko
uložených sedimentov. Dôležité sú najma
možnosti prístupu veľmi slabo mineralizovaných
vôd a plynnej zložky, hlavne CO2 do vrtu a jeho
hÍbkovej pozície.
Za výverovú oblasť považujeme územie, kde sú
najvhodnejšie podmienky pre prítok veľmi slabo
mineralizovanej vody infiltrovanej zo zrážok, kde
je spomalený prítok stredno mineralizovanej vody
a kde je relatívne dobrá dotácia CO2•
Nevylučujeme, že pozitívnu úlohu pri zadržiavaní
stredno mineralizovaných vôd zohrávajú aj
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horniny santovskej poklesnutej kryhy so svojim
bariérovým účinkom.
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Obr. 4: Schéma vzniku minerálnych vôd Santovka
(Melioris L.)
Fig. 4: Scheme of development of mineral waters Santovka
(Melioris L.)

3.

OCHRANA MINERÁLNYCH VÔD

Ochrana minerálnych vôd v Santovke
predstavuje
zložitý
problém
z
hľadiska
kvantitatívneho aj kvalitatívneho. Výsledná voda
požadovanej kvality je produktom miešania vôd
plytkého a hlbokého obehu, pričom najmä plytké
vody sú ľahko zraniteľné a ohroziteľné. Preto je
primárne chránené územie okolo Vrtu B-l až po
čiastkové rozvodnice - infiltračná oblasť jednej
zložky minerálnej vody "santovského typu". Ďalší
vrt HG-4 využívaný pre plniareň je situovaný v
aluviálnej nive potoka Búr. Je zaujímavé, že
kolísanie hladiny minerálnej vody vo vrte je viac
ovplyvňované chodom zrážok, ako kolísanim
hladiny v toku (kolmaltácia koryta?).
Druhým
problémom
vnútornej
ochrany
minerálnych vôd je ich exploatácia. Dlhodobé
režimné
trvalé
preukázali
pozorovania
poklesávanie hladín vo vrtoch, čo poukazuje na
vyšší odber vody z hydrogeologickej štruktúry ako
je odporučený. Do r. 1990 odbery vody
prevyšovali
prírodnú
kapacitu
štruktúry.
Optimálne
využívané
množstvo
čerpanej
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minerálnej vody zo štruktúry predstavuje cca 0,5
1.s-1•
Tretí nepriaznivý faktor je využívanie vrtu B-3.
Bolo zistené, že využívanie vrtu je v rozpore s
pôvodnými ustanoveniami o odbere.
Ochranné pásma a ich vytýčenie je
determinované zložitým mechanizmom tvorby
minerálnej vody "santovského typu" (obr. č.5):
- Ochranné pásmo 1. stupňa pokrýva celú
výverovú oblasť minerálnej vody. Zaberá
územie po dielčie rozvodnice, kde cez
sedimenty kvartéru a neogénu infiltrujú
zrážkové vody a dotujú plytké vody. Okrem
toho boli pri vymedzení pásma brané do úvahy
tektonické pomery (obr. č.5).
- Ochranné pásmo 2. stupňa je taktiež vyčlenené
vzhľadom na špecifické podmienky tvorby
minerálnej vody. Chráni nielen dobré
podmienky pre infiltráciu zrážkových vôd, ale
aj ochranu transportných ciest vody hlbokého
kolobehu y s. a sv. časti výverovej oblasti (obr.
č.5).
- Ochranné pásmo 3. stupňa je spoločné pre celú
"levickú žriedlovú líniu" (obr. č. 1).
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Obr. S: Ochranné pásma Santovka (Melioris L.)
Vysvetlivky:
1-eluviálno-deluviálne sedimenty - spraše a sprašové hliny s úlomkami travertínov (holocén a pleistocén), málo až nepriepustné, 2-jluviálne
sedimenty - ílovité a piesčité hliny, piesky (pleistocén a holocén) malé mocnosti náplavov potokov (do 15 m) - zahlinené, málo priepustné,
3-travertíny (kvartér a neogén) - výskyt travertínov upozorňuje na súčasné, alebo staré opustené prameniská obyčajných alebo minerálnych vad,
4-slienité íly, tufitické íly, pelitické tufity s polohami pieskov - epiklastiká (sarmat), pórovo-puklinová priepustnosť, moinosť vzniku napätých
horizontov, 5-tektonické línie a) potvrdené viacerými dôkazmi, b) predpokladané alebo potvrdené len jedným dôkazom, 6-hranice geologických
celkov a) zistené, b) predpokladnné, 7-ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 1.stupňa, 8-ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov
2.stupňa, 9-povrchové toky, lO-vrt s minerálnou vodou santovského typu, ll-vrt s minerálnou vodou hlbinného pôvodu, 12-vrt s obyčajnou vodou
Fig. S: Protected areas Santovka (Melioris L.)
Explanations:
1-evluvial-deluvial sediments - loess and loessy loams with travertine fragments (Holocene - Pleistocene), low- to impermeable, 2-fluvial
sediments - clayey and sandy loams and sands (Pleistocene and Holocene) small thicknesses of creek alluviums (up to 15 m) - loamy, low
permeable, 3-travertines (Quaternary and Neogene) - occurrence of travertines indicates recent, or old abandoned springs of natural, or mineral
waters. 4-marly c/ays, tufitic clays, pelitie tufites with sandy intercalations - epiclastics (Sarmatian), intergranular-fissure permeability,
5-tectonic lines a) inferred, or b) observed (one evidence only), 6-boundaries of geologic wholes a) observed, b) inferred, 7-protected areas of
natural therapeutic sources of the 1st order, 8-protected areas of natural therapeutic sources of the 2nd order, 9-surjicial courses, lO-well with
mineral water of Santovka type, ll-well with natural water.
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M INERAl WATERS OF "lEVICE TH ERMAl SPRING LINE"
AND T H E IR PROTECTION
SUM MARY
The Turovce - Levice horst, limited within a NW-SE running fault system, is located at the
internal side of the Carpathian arch. This distinct elevational structure, named "the Levice
thermal spring line", enables an ascension of variable mineral waters at Dudince, Slatina,
Turovce, Santovka and Kalinčiakovo (Fig. 1).
Mineral thermal springs of the "Dudince type" (27-28 0c) containing 5 - 6 g.1-1 of dissolved
solid matter, are of mixed chemical type (Na-Ca/Mg/-HC03-CI-/SOJ), CO2 and H2S saturated,
with increased contents of several trace elements. Understanding of the hydrogeologic
structure and its exsurgence area (Fig. 2) permitted to propose the internal and external
resource protection and protection areas of the mineral waters (Fig.3), which are used for
balneotherapeutic purposes.
At the Slatina and Santovka localities the mineral waters have been bottled and marketed
(Slatina and Santovka mineral waters). The "Slatina type" water (Na-Ca
/Mg/-HC03-CI-/SOJ) is cold. The instable regime is reflected in variable contents of gross
mineralization and CO2 • Measures to stabilize the regimes and to protect the area of this
mineral waters have been proposed (Fig. 3).
Mineral water of the "Santovka type" (well B-6) contains a total of 3.7 g.1-1 of mineralization
and 2.4 g.1-1of CO2 • This water is of (Ca-Na-/Mg/-HC03-CI-/SOJ) type. Its hydrogeologicaI
and hydrogeochemical regimes are instable. Mixing of deep-seated with shallow waters at a
rate ranging from 1:0,8 to 1:3 (Fig. 4) have been considered as the reason for its changing
chemical composition. The aquifers have been characterized, the protection of sources has
been proposed and protection areas of mineral waters have been delineated (Fig. 5).
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